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Ansökan om statsbidrag för personligt ombud
2022

Redovisning av verksamhet 2021 samt ansökan om
statsbidrag för 2022
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisning för 2021 samt
ansökan om statsbidrag för 2022.
2. Omedelbar justering
3. Beslut expedieras till länsstyrelsen i Stockholms län
Sammanfattning
Ärendet innehåller en redovisning av verksamhet med personligt
ombud i Rinkeby-Kista stadsdelsområde 2021 samt en ansökan om
medel för ett personligt ombud 2022 till Länsstyrelsen i Stockholms
län. Då ansökningsperioden sträckte sig till längst 2022-01-15 är
ansökan och redovisning inskickade till länsstyrelsen och nämndens
beslut kompletteras i efterhand.
Bakgrund
Sedan 2020 är Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd huvudman för ett
personligt ombud. Det personliga ombudet ingår i avdelningen
äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Tidigare har det
personliga ombudet delats med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.
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Ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk
funktionsnedsättning över 18 år. Verksamheten ska syfta till att
stödja målgruppen att leva ett mer självständigt liv och få ta del av
samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och
sysselsättning på lika villkor. Ombuden arbetar fristående från
myndigheter och vårdgivare och på den enskildes uppdrag.
Personligt ombud är en frivillig kostnadsfri verksamhet. De
personliga ombudets verksamhet reglerar i SFS 2013:552.
Länsstyrelsen beslutar och betalar ut ersättning varje år till
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kommuner som ansöker om statsbidrag för personligt ombud.
Kommunen ska senast 2022-01-15 redovisa till länsstyrelsen hur
beviljade medel har använts under 2021. Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning erhöll 404 530 kronor i statsbidrag 2021 för en
heltidstidstjänst som personligt ombud. Redovisningen bygger på
ett antal frågor som länsstyrelsen vill ha besvarade. Rapporten
besvarar frågor om organisation och ledning. I rapporten finns en
redovisning av flöden gällande klienter nedbruten på kön och
åldersintervaller samt anledning till kontakten. Verksamheten har
också uppmärksammat om klinterna har minderåriga barn.
Rapporten är en redovisning över hur beviljade statsbidrag använts
och är en grund för ansökan om medel 2022.
Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom avdelningen äldre,
funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna
redovisningen för 2021 och att ansökan om statsbidrag för 2020
samt att överlämna beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Toni Mellblom
stadsdelsdirektör
Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning

Ingrid Brännström
avdelningschef
Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning

Bilagor
1. Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt
ombud 2022.
2. Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2021.

Ansökan om stadsbidrag för personligt
ombud 2022

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Toni Mellblom, stadsdelsdirektör
Ingrid Brännström, avdelningschef

Datum
2022-01-24
2022-01-24

